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Sommerferien nærmer sig, men 

først skal vi deltage i Brøndby 

Strands KulturWeekend  
KulturWeekenden foregår i år i 

weekenden 13. 14. og 15. juni. 

Lokalhistorisk forening præsenterer 

foreningen med vores plancher fredag og 

lørdag, så kig forbi og få en snak. 

 

Vandring ad Køgevejen 
 

Efter sommerferien starter vi med at 

fortsætte vandringen ad Gl. Køge 

Landevej. 

Det sker mandag den 25. august kl. 18. 

Vi begyndte jo turen i  september sidste år,     

hvor vi startede i øst enden og gik mod 

vest, men måtte stoppe da det blev mørkt. 

Vi var nået til hvor Rosenåen krydser 

under Gl. Køge Landevej ved  Statoil 

tanken. Den gang lovede vi at fortsætte 

turen på et senere tidspunkt. 

Det er det som sker nu. 

Denne gang starter vi fra vest, ude ved 

Elmevang, og går mod øst. Under vejs ser 

vi på og snakker om sporene fra fortiden 

og de historier som knytter sig til de 

enkelte steder. 

 

Brøndby filmen 

 
Den 29. september kl. 19.00 står der film 

på programmet. 

Dem som deltog i generalforsamlingen har  

set filmen om det gamle Brøndby. Men 

mange flere skal ha´ muligheden. 

 

 

Derfor arrangerer vi en offentlig 

filmsaften i Brønden. 

Tag venner og bekendte med. 

 

Forstadsmuseet 
 

Og så kan I godt allerede nu, selv om det 

er i god tid, sætte kryds ved 27. oktober. 

Her kommer fungerende museumschef 

Anja Olsen fra Forstadsmuseet og 

fortæller hvordan det går med museet. 

Det er nu tre et halvt år siden  

Forstadsmuseet blev oprettet som en 

samling af Brøndbys og Hvidovres 

lokalarkiver. Og så er det vel på tide at 

gøre en slags status. 

Samtidig kan foreningens medlemmer så 

møde Anja og Anja kan møde foreningen. 

 

Kontingent 
 

Enkelte har endnu ikke betalt kontingent 

for 2014. Vi håber naturligvis det skyldes 

en forglemmelse og at i fortsat vil være 

med.. 

Så skynd Jer, I der endnu ikke har betalt 

for 2014. 

Kontonummeret er fortsat: 

registreringsnummer 33 48,  

konto 33 48 – 36 31 15 i Danske Bank. 

Og det er fortsat kun 100 kr. for 

enkeltmedlemmer og 150 for et 

familiemedlemskab 
 

 

 

Red. slut 3/6  - Johan 


